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ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ தில
க �மதிபால,ெகௗரவ தில
க �மதிபால,ெகௗரவ தில
க �மதிபால,ெகௗரவ தில
க �மதிபால, பிரதி' சபாநாயக*� &+ களி தவிசாள*� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, &+ களி பிரதி� தவிசாள�    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ரணி� வி�கிரமசி
க,ரணி� வி�கிரமசி
க,ரணி� வி�கிரமசி
க,ரணி� வி�கிரமசி
க, பிரதம அைம'ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம'ச*� ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல,ெகௗரவ (தி�மதி) தலதா அ�ேகாரல, ெவளிநா�4 ெதாழி3வா��5 அைம'ச*� நீதி அைம'ச*� ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க,ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க,ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க,ெகௗரவ ேஜா� அமர�
க, 701லா��ைற அபிவி*�தி ம01� கிறி8தவ சமய அ2வ3க/ அைம'ச� ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர,ெகௗரவ மஹி!த அமர"ர, கட0ெறாழி3 ம01� நீரக வள9ல அபிவி*�தி அைம'ச� ம01� மகாவ: அபிவி*�தி இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய!த க�ணாதில�க, காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�5 அைம'ச*� அரசா=க  க�சி �த0ேகாலாசா>� ெகௗரவ அகில விரா$ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா$ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா$ காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா$ காாியவச�, க3வி அைம'ச� ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல%ம� கிாிஎ�ல, உய� க3வி ம01� ெந4@சாைலக/ அைம'ச*� பாரா�மற' சைப �த3வ*� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப  ைக�ெதாழி3 அைம'ச� ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர, விைளயா�4��ைற அைம'ச� ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�,ெகௗரவ பழனி திகா�பர�, மைலநா�4 5திய கிராம=க/, உ�க�டைம�5 வசதிக/ ம01� ச�தாய அபிவி*�தி அைம'ச� ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க,ெகௗரவ நவி� திசாநாய�க, ெப*Bேதா�ட  ைக�ெதாழி3 அைம'ச� ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன,ெகௗரவ எ*. ,. நாவி�ன, உ/ளக அ2வ3க/, வடேம3 அபிவி*�தி ம01� கலாசார அ2வ3க/ அைம'ச� ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,ெகௗரவ காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, வ2வாதார அபிவி*�தி ம01� வனசீவராசிக/ அைம'ச*� 5�தசாசன அைம'ச*� ெகௗரவ ஏ. .. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. .. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. .. �சி� பிேரமஜய!த,ெகௗரவ ஏ. .. �சி� பிேரமஜய!த, வி@ஞான, ெதாழி3E�ப ம01� ஆரா�'சி அைம'ச� ெகௗரவ ைபஸ0 1*தபா,ெகௗரவ ைபஸ0 1*தபா,ெகௗரவ ைபஸ0 1*தபா,ெகௗரவ ைபஸ0 1*தபா, மாகாண சைபக/ ம01� உ/Fரா�சி அைம'ச� ெகௗரவ அ2ர பிாியத0ஷன யா4பா,ெகௗரவ அ2ர பிாியத0ஷன யா4பா,ெகௗரவ அ2ர பிாியத0ஷன யா4பா,ெகௗரவ அ2ர பிாியத0ஷன யா4பா, அன��த �காைம��வ அைம'ச� ெகௗரவ சாகல ர5நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர5நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர5நாய�க,ெகௗரவ சாகல ர5நாய�க, ச�ட�� ஒ+=&� ம01� ெத அபிவி*�தி அைம'ச� 



                            ( 2 )  M. No. 201 ெகௗரவ அ0ஜுன ரண�
க,ெகௗரவ அ0ஜுன ரண�
க,ெகௗரவ அ0ஜுன ரண�
க,ெகௗரவ அ0ஜுன ரண�
க, ெப0ேறா:ய வள=க/ அபிவி*�தி அைம'ச� ெகௗரவ ர7சி5 சிய�பலாபி.ய,ெகௗரவ ர7சி5 சிய�பலாபி.ய,ெகௗரவ ர7சி5 சிய�பலாபி.ய,ெகௗரவ ர7சி5 சிய�பலாபி.ய, மிவ2 ம01� 5��பி க�த க ச தி அைம'ச� ெகௗரவ (டா�ட0) ராஜித ேசனார5ன,ெகௗரவ (டா�ட0) ராஜித ேசனார5ன,ெகௗரவ (டா�ட0) ராஜித ேசனார5ன,ெகௗரவ (டா�ட0) ராஜித ேசனார5ன, 7காதார�, ேபாசைண ம01� 7ேதச ம*��வ அைம'ச� ெகௗரவ விஜி5 விஜய1ணி ெசா8சா,ெகௗரவ விஜி5 விஜய1ணி ெசா8சா,ெகௗரவ விஜி5 விஜய1ணி ெசா8சா,ெகௗரவ விஜி5 விஜய1ணி ெசா8சா, நீ��பாசன ம01� நீரக வள9ல �காைம��வ அைம'ச� ெகௗரவ ..எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ..எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ..எ�. �வாமிநாத�,ெகௗரவ ..எ�. �வாமிநாத�, சிைற'சாைலக/ ம1சீரைம�5, 5ன�வாHவளி�5, மீ/&Iேய0ற ம01� இB�மத அ2வ3க/ அைம'ச� ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ�,ெகௗரவ ரஊ4 ஹகீ�, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ�வழ=க3 அைம'ச� ெகௗரவ அ4�� ஹ;�,ெகௗரவ அ4�� ஹ;�,ெகௗரவ அ4�� ஹ;�,ெகௗரவ அ4�� ஹ;�, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� �8:� சமய அ2வ3க/ அைம'ச� ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�,ெகௗரவ பி. ஹாிச�, கிராமிய� ெபா*ளாதார விவகார=க/ ப0றிய அைம'ச� ெகௗரவ ,�< மா0ஷ� சர5 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�< மா0ஷ� சர5 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�< மா0ஷ� சர5 ெபா�ேசகா,ெகௗரவ ,�< மா0ஷ� சர5 ெபா�ேசகா, பிரேதச அபிவி*�தி அைம'ச�  ெகௗரவ ல%ம� யா4பா அேபவ0தன,ெகௗரவ ல%ம� யா4பா அேபவ0தன,ெகௗரவ ல%ம� யா4பா அேபவ0தன,ெகௗரவ ல%ம� யா4பா அேபவ0தன, அரச ெதாழி3 �ய0சிக/ அபிவி*�தி இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ வச!த அ=விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ=விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ=விஹாேர,ெகௗரவ வச!த அ=விஹாேர, கம�ெதாழி3 இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. ,. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா,ெகௗரவ நிேராஷ� ெபேரரா, ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ (டா�ட0) (தி�மதி) �த0ஷினி ப0னா!�>?ேள,ெகௗரவ (டா�ட0) (தி�மதி) �த0ஷினி ப0னா!�>?ேள,ெகௗரவ (டா�ட0) (தி�மதி) �த0ஷினி ப0னா!�>?ேள,ெகௗரவ (டா�ட0) (தி�மதி) �த0ஷினி ப0னா!�>?ேள, நகர� தி�டமிட3 ம01� நீ� வழ=க3 இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக*வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக*வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக*வர�,ெகௗரவ (தி�மதி) விஜயகலா மேக*வர�, சி1வ� அ2வ3க/ இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர5ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர5ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர5ன,ெகௗரவ இரா� வி�கிரமர5ன, நிதி இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ �வ� விேஜவ0தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ0தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ0தன,ெகௗரவ �வ� விேஜவ0தன, பா�கா�5 இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ திB4 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ திB4 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ திB4 ெவதஆரDசி,ெகௗரவ திB4 ெவதஆரDசி, கட0ெறாழி3 ம01� நீரக வள9ல அபிவி*�தி இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர,ெகௗரவ ர"!திர சமர"ர, ெதாழி3 ம01� ெதாழி0ச=க உறJக/ இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி
க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி
க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி
க,ெகௗரவ �ஜீவ ேசனசி
க, ச�வேதச வ��தக இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ ல%ம� ெசெனவிர5ன,ெகௗரவ ல%ம� ெசெனவிர5ன,ெகௗரவ ல%ம� ெசெனவிர5ன,ெகௗரவ ல%ம� ெசெனவிர5ன, வி@ஞான, ெதாழி3E�ப ம01� ஆரா�'சி இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க,ெகௗரவ வச!த ேசணாநாய�க, ெவளிநா�ட2வ3க/ இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*>�லாE,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*>�லாE,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*>�லாE,ெகௗரவ எ�.எ�.ஏ.எ�. ஹி*>�லாE, 5ன�வாHவளி�5 ம01� மீ/&Iேய0ற இராஜா=க அைம'ச� ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளF,ெகௗரவ ஏ. எD. எ�. ெபளF, ேதசிய ஒ*ைம�பா4 ம01� ந3:ண க இராஜா=க அைம'ச�  ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க,ெகௗரவ அேசா� அேபசி
க, ேபா &வர�� ம01� சிவி3 விமான' ேசைவக/ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ!த அலகியவ�ன, நிதி ம01� ெவ&சன ஊடக பிரதி அைம'ச� 



                            ( 3 )  M. No. 201 ெகௗரவ அ2ராத ஜயர5ன,ெகௗரவ அ2ராத ஜயர5ன,ெகௗரவ அ2ராத ஜயர5ன,ெகௗரவ அ2ராத ஜயர5ன, மகாவ: அபிவி*�தி ம01� 70றாட3 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ பாBத Gமார ெதவர4ெப�ம,ெகௗரவ பாBத Gமார ெதவர4ெப�ம,ெகௗரவ பாBத Gமார ெதவர4ெப�ம,ெகௗரவ பாBத Gமார ெதவர4ெப�ம, உ/ளக அ2வ3க/, வடேம3 அபிவி*�தி ம01� கலாசார அ2வ3க/ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார,ெகௗரவ மHஷ நாணாய�கார, ெவளிநா�4 ெதாழி3வா��5 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ �ச!த >7சிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த >7சிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த >7சிநிலேம,ெகௗரவ �ச!த >7சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம01� �காைம��வ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ ல%ம� வச!த ெபேரரா,ெகௗரவ ல%ம� வச!த ெபேரரா,ெகௗரவ ல%ம� வச!த ெபேரரா,ெகௗரவ ல%ம� வச!த ெபேரரா, ெப*Bேதா�ட ைக�ெதாழி3 பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ �;4 விேஜேசகர,ெகௗரவ �;4 விேஜேசகர,ெகௗரவ �;4 விேஜேசகர,ெகௗரவ �;4 விேஜேசகர, தபா3, தபா3 ேசைவக/ ம01� �8:� சமய அ2வ3க/ பிரதி அைம'ச� ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ*,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ*,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ*,ெகௗரவ எD.எ�.எ�. ஹாீ*, விைளயா�4��ைற பிரதி அைம'ச�    ெகௗரவ ெஹ�ட0 அ4>ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட0 அ4>ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட0 அ4>ஹாமிெகௗரவ ெஹ�ட0 அ4>ஹாமி   ெகௗரவ மஹி!த யா4பா அேபவ0தனெகௗரவ மஹி!த யா4பா அேபவ0தனெகௗரவ மஹி!த யா4பா அேபவ0தனெகௗரவ மஹி!த யா4பா அேபவ0தன   ெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகரெகௗரவ சிசிர Gமார அேபேசகர   ெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசனெகௗரவ �ஷார இ!�னி� அமரேசன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ5�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ5�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ5�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ5�வல   ெகௗரவ ஆன!த அ=5கமேகெகௗரவ ஆன!த அ=5கமேகெகௗரவ ஆன!த அ=5கமேகெகௗரவ ஆன!த அ=5கமேக   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ அ. அரவி!5 Gமா0ெகௗரவ அ. அரவி!5 Gமா0ெகௗரவ அ. அரவி!5 Gமா0ெகௗரவ அ. அரவி!5 Gமா0   ெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச!திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா5 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா5 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா5 க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா5 க�ம�பில   ெகௗரவ திேனJ Gணவ0தனெகௗரவ திேனJ Gணவ0தனெகௗரவ திேனJ Gணவ0தனெகௗரவ திேனJ Gணவ0தன   ெகௗரவ ப!�ல Gணவ0தனெகௗரவ ப!�ல Gணவ0தனெகௗரவ ப!�ல Gணவ0தனெகௗரவ ப!�ல Gணவ0தன   ெகௗரவ எ<வ< Gணேசகரெகௗரவ எ<வ< Gணேசகரெகௗரவ எ<வ< Gணேசகரெகௗரவ எ<வ< Gணேசகர   ெகௗரவ எ*. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ*. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ*. எ�. ச!திரேசனெகௗரவ எ*. எ�. ச!திரேசன   ெகௗரவ ..". சானகெகௗரவ ..". சானகெகௗரவ ..". சானகெகௗரவ ..". சானக   ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா.ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா.ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா.ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா.   ெகௗரவ மB5 ஜயதிலகெகௗரவ மB5 ஜயதிலகெகௗரவ மB5 ஜயதிலகெகௗரவ மB5 ஜயதிலக   ெகௗரவ (டா�ட0) நளி!த ஜயதி*ஸெகௗரவ (டா�ட0) நளி!த ஜயதி*ஸெகௗரவ (டா�ட0) நளி!த ஜயதி*ஸெகௗரவ (டா�ட0) நளி!த ஜயதி*ஸ   ெகௗரவ பிய
கர ஜயர5னெகௗரவ பிய
கர ஜயர5னெகௗரவ பிய
கர ஜயர5னெகௗரவ பிய
கர ஜயர5ன   ெகௗரவ (டா�ட0) கவி!த ேஹஷா� ஜயவ0தனெகௗரவ (டா�ட0) கவி!த ேஹஷா� ஜயவ0தனெகௗரவ (டா�ட0) கவி!த ேஹஷா� ஜயவ0தனெகௗரவ (டா�ட0) கவி!த ேஹஷா� ஜயவ0தன   ெகௗரவ ல�கி ஜயவ0தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ0தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ0தனெகௗரவ ல�கி ஜயவ0தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ க. �ைரெர<ணசி
க�ெகௗரவ க. �ைரெர<ணசி
க�ெகௗரவ க. �ைரெர<ணசி
க�ெகௗரவ க. �ைரெர<ணசி
க�   ெகௗரவ ஜனக பKடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பKடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பKடார ெத�னேகா�ெகௗரவ ஜனக பKடார ெத�னேகா�   ெகௗரவ சிறினா� . ெம�ெகௗரவ சிறினா� . ெம�ெகௗரவ சிறினா� . ெம�ெகௗரவ சிறினா� . ெம�   ெகௗரவ பிய� நிசா!த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா!த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா!த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா!த த சி�வா   



                            ( 4 )  M. No. 201 ெகௗரவ ாீ. ர�ஜி5 த ெசா8சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி5 த ெசா8சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி5 த ெசா8சாெகௗரவ ாீ. ர�ஜி5 த ெசா8சா   ெகௗரவ அ2ர திசாநாய�கெகௗரவ அ2ர திசாநாய�கெகௗரவ அ2ர திசாநாய�கெகௗரவ அ2ர திசாநாய�க   ெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�கெகௗரவ மய!த திசாநாய�க   ெகௗரவ சாB!த திசாநாய�கெகௗரவ சாB!த திசாநாய�கெகௗரவ சாB!த திசாநாய�கெகௗரவ சாB!த திசாநாய�க   ெகௗரவ 1ஹம< நவவிெகௗரவ 1ஹம< நவவிெகௗரவ 1ஹம< நவவிெகௗரவ 1ஹம< நவவி   ெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�காரெகௗரவ வா�ேதவ நாணாய�கார   ெகௗரவ >5திக ப5திறணெகௗரவ >5திக ப5திறணெகௗரவ >5திக ப5திறணெகௗரவ >5திக ப5திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   ெகௗரவ சன5 நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன5 நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன5 நிசா!த ெபேரராெகௗரவ சன5 நிசா!த ெபேரரா   ெகௗரவ �ஜி5 ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி5 ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி5 ச7ஜய ெபேரராெகௗரவ �ஜி5 ச7ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ அ�!தி�க ப0னா!�ெகௗரவ அ�!தி�க ப0னா!�ெகௗரவ அ�!தி�க ப0னா!�ெகௗரவ அ�!தி�க ப0னா!�   ெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!தெகௗரவ அேசா�க பிாிய!த   ெகௗரவ எ*. பிேரமர5னெகௗரவ எ*. பிேரமர5னெகௗரவ எ*. பிேரமர5னெகௗரவ எ*. பிேரமர5ன   ெகௗரவ ப!�ல லா� பKடாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� பKடாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� பKடாாிெகாடெகௗரவ ப!�ல லா� பKடாாிெகாட   ெகௗரவ தார�க பாலLாியெகௗரவ தார�க பாலLாியெகௗரவ தார�க பாலLாியெகௗரவ தார�க பாலLாிய   ெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாடெகௗரவ விஜித ேப�ெகாட   ெகௗரவ ேக. காத0 ம*தா�ெகௗரவ ேக. காத0 ம*தா�ெகௗரவ ேக. காத0 ம*தா�ெகௗரவ ேக. காத0 ம*தா�   ெகௗரவ இ�ரா� மEM4ெகௗரவ இ�ரா� மEM4ெகௗரவ இ�ரா� மEM4ெகௗரவ இ�ரா� மEM4   ெகௗரவ அ4��லா மஹM4ெகௗரவ அ4��லா மஹM4ெகௗரவ அ4��லா மஹM4ெகௗரவ அ4��லா மஹM4   ெகௗரவ (ேபராசிாிய0) ஆ� மாரசி
கெகௗரவ (ேபராசிாிய0) ஆ� மாரசி
கெகௗரவ (ேபராசிாிய0) ஆ� மாரசி
கெகௗரவ (ேபராசிாிய0) ஆ� மாரசி
க   ெகௗரவ (வண.) அ�ரBேய ரதன ேதர0ெகௗரவ (வண.) அ�ரBேய ரதன ேதர0ெகௗரவ (வண.) அ�ரBேய ரதன ேதர0ெகௗரவ (வண.) அ�ரBேய ரதன ேதர0   ெகௗரவ பிம� ர5நாய�கெகௗரவ பிம� ர5நாய�கெகௗரவ பிம� ர5நாய�கெகௗரவ பிம� ர5நாய�க   ெகௗரவ சீ. ,. ர5நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர5நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர5நாய�கெகௗரவ சீ. ,. ர5நாய�க   ெகௗரவ ெலாஹா� ர5வ5ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர5வ5ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர5வ5ேதெகௗரவ ெலாஹா� ர5வ5ேத   ெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ரெகௗரவ பிரச�ன ரண"ர   ெகௗரவ ெகெஹBய ர�>�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹBய ர�>�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹBய ர�>�ெவ�லெகௗரவ ெகெஹBய ர�>�ெவ�ல   ெகௗரவ 1ஜி>0 ரஹுமா�ெகௗரவ 1ஜி>0 ரஹுமா�ெகௗரவ 1ஜி>0 ரஹுமா�ெகௗரவ 1ஜி>0 ரஹுமா�   ெகௗரவ ஹ0ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ0ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ0ஷண ராஜக�ணாெகௗரவ ஹ0ஷண ராஜக�ணா   ெகௗரவ நாம� ராஜப%ெகௗரவ நாம� ராஜப%ெகௗரவ நாம� ராஜப%ெகௗரவ நாம� ராஜப%   ெகௗரவ மஹி!த ராஜப�ெகௗரவ மஹி!த ராஜப�ெகௗரவ மஹி!த ராஜப�ெகௗரவ மஹி!த ராஜப�    ஷஷஷஷ   ெகௗரவ அ
கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ
கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ
கஜ� இராமநாத�ெகௗரவ அ
கஜ� இராமநாத�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேகெகௗரவ காமினி ெலா�Gேக   ெகௗரவ ஜானக வ�G�>ரெகௗரவ ஜானக வ�G�>ரெகௗரவ ஜானக வ�G�>ரெகௗரவ ஜானக வ�G�>ர   ெகௗரவ (தி�மதி) பவி5திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி5திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி5திராேதவி வ�னிஆரDசிெகௗரவ (தி�மதி) பவி5திராேதவி வ�னிஆரDசி   ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர5னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர5னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர5னெகௗரவ (கலாநிதி) ஜய�பதி வி�ரமர5ன   ெகௗரவ லNம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன!த விேஜமா�னெகௗரவ லNம� ஆன!த விேஜமா�ன   



                            ( 5 )  M. No. 201 ெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரமெகௗரவ (தி�மதி) Oயாணி விேஜவி�கிரம   ெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறிெகௗரவ சமி!த விேஜசிறி   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ விம� "ரவ
செகௗரவ விம� "ரவ
செகௗரவ விம� "ரவ
செகௗரவ விம� "ரவ
ச   ெகௗரவ ஜய!த சமர"ரெகௗரவ ஜய!த சமர"ரெகௗரவ ஜய!த சமர"ரெகௗரவ ஜய!த சமர"ர   ெகௗரவ ச!தி5 சமரசி
கெகௗரவ ச!தி5 சமரசி
கெகௗரவ ச!தி5 சமரசி
கெகௗரவ ச!தி5 சமரசி
க   ெகௗரவ எ�.எD.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எD.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எD.எ�. ச�மா�ெகௗரவ எ�.எD.எ�. ச�மா�   ெகௗரவ வ.ேவ� �ேரJெகௗரவ வ.ேவ� �ேரJெகௗரவ வ.ேவ� �ேரJெகௗரவ வ.ேவ� �ேரJ   ெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி
கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி
கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி
கெகௗரவ ெசஹா� ேசமசி
க   ெகௗரவ �னி� ஹ!��ென5திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென5திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென5திெகௗரவ �னி� ஹ!��ென5தி   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ<.ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ<.ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ<.ஆரDசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ<.ஆரDசி   ெகௗரவ இ!திக அ2�5த ேஹர5ெகௗரவ இ!திக அ2�5த ேஹர5ெகௗரவ இ!திக அ2�5த ேஹர5ெகௗரவ இ!திக அ2�5த ேஹர5   ெகௗரவ கனக ேஹர5ெகௗரவ கனக ேஹர5ெகௗரவ கனக ேஹர5ெகௗரவ கனக ேஹர5       தி*. த�மிக தசநாய க, பாரா�மற' ெசயலாள� நாயக�   தி*மதி &ஷானி ேராஹனதீர, உதவி' ெசயலாள� நாயக�  தி*. I கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி' ெசயலாள� நாயக�    ஒ5திைவ4பி� பிரகார� பாராQம�ற� R.ய�. பிரதிDஒ5திைவ4பி� பிரகார� பாராQம�ற� R.ய�. பிரதிDஒ5திைவ4பி� பிரகார� பாராQம�ற� R.ய�. பிரதிDஒ5திைவ4பி� பிரகார� பாராQம�ற� R.ய�. பிரதிD    சபாநாயக0 தைலைம சபாநாயக0 தைலைம சபாநாயக0 தைலைம சபாநாயக0 தைலைம தா
கினா0.தா
கினா0.தா
கினா0.தா
கினா0.        1111....    சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�சபாநாயகாி�    அறிவி5த�க?அறிவி5த�க?அறிவி5த�க?அறிவி5த�க?    : : : : பிரதி' சபாநாயக� பிவ*மா1 அறிவி�த3 வி4�தா�:— “இல=ைக' சனநாயக ேசாச:ச  &Iயரசி அரசியலைம�பி 79 ஆ� உ1�5ைரயி ஏ0பா4களி பிரகார�, 2017 ெச�ெத�ப� மாத� 22 ஆ� திகதி 
‘மாகாண சைப5 ேத0த�க? (தி�5த�)மாகாண சைப5 ேத0த�க? (தி�5த�)மாகாண சைப5 ேத0த�க? (தி�5த�)மாகாண சைப5 ேத0த�க? (தி�5த�)’’’’ எ>� ச�ட9ல�தி3 ெகௗரவ சபாநாயகாினா3 சா1ைர எ+த�ப�டெதபைத� ெதாிவி�� ெகா/ள வி*�5கிேற.”        2.2.2.2.    GSGSGSGS    அறி�ைகக?அறி�ைகக?அறி�ைகக?அறி�ைகக?    சம04பண�சம04பண�சம04பண�சம04பண�:  :  :  :  (1) ேபா &வர�� ம01� ெதாைல�ெதாட�5 ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி  தவிசாள� ெகளரவ சம3 ராஜபS சா�பாக அ &+வி உ1�பின� ெகௗரவ லTம ஆனBத விேஜமான, அ  &+வி0& ஆ01�ப4�த�ப�ட,—- 

    (i) இல�திரனிய3 ெகா4 க3வா=க3க/ (தி*�த�) ச�ட9ல� ம01�  
 (ii) 2015 ம01� 2016 ஆ� ஆV4க� கான ெதாைல�ெதாட�5க/ ம01� Iஜி�ட3 உ�க�டைம�5 வசதிக/ அைம'சி  வ*டாBத ெசயலா01ைக அறி ைகக/   ெதாட�பிலான அ &+வி  அறி ைகைய' சம��பி�தா�. ேம0பI அறி ைக சபா,ட5திBட4படசபா,ட5திBட4படசபா,ட5திBட4படசபா,ட5திBட4பட ேவV4ெமன  க�டைளயாயி01.  
(2) ெபா*ளாதார அபிவி*�தி  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி  தவிசாள� ெகளரவ ேஜ.எ�. ஆனBத &மாரசிறி சா�பாக அ &+வி உ1�பின� ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர, அ  &+வி0& ஆ01�ப4�த�ப�ட, “1979 ஆ�  ஆVI 40 ஆ�  இல க, இல=ைக ஏ01மதி அபிவி*�தி' ச�ட�தி 14 ஆ� பிாிவி கீழான க�டைள” ெதாட�பிலான அ &+வி  அறி ைகைய' சம��பி�தா�. 



                            ( 6 )  M. No. 201 ேம0பI அறி ைக சபா,ட5திBட4படசபா,ட5திBட4படசபா,ட5திBட4படசபா,ட5திBட4பட ேவV4ெமன  க�டைளயாயி01.  
(3) ேதசிய� பா�கா�5  ப0றிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+வி  தவிசாள� ெகளரவ ம:� ஜயதிலக, அ  &+வி0& ஆ01�ப4�த�ப�ட, “1977 ஆ� ஆVI 8 ஆ� இல க, மீள ஒ�பைட�த3 ச�ட�தி  3 ஆ� பிாிவி கீழான க�டைளக/” ெதாட�பிலான அ &+வி  அறி ைகைய' சம��பி�தா�.  ேம0பI அறி ைக சபா,ட5திBட4படசபா,ட5திBட4படசபா,ட5திBட4படசபா,ட5திBட4பட ேவV4ெமன  க�டைளயாயி01.   3.3.3.3.    மH�க?மH�க?மH�க?மH�க?: : : :       (1) (i) மா�பலகம ம�தி, அ�� இஹல, இல. 319/2 இ3 வதி]� தி*. பி.எ3. க*ணார�னவின� 2017.08.01 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம>ைவ]�; ம01� 

  (ii)  கா/நாெகாட, க�ெம�ெதெகாட, &லனவிலவி3 வதி]� தி*. பிாியBத நாெகாட விதானவின� 2017.08.01 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம>ைவ]� 
  ெகௗரவ 7னி3 ஹB�ென�தி சம��பி�தா�.   

(2) திJலபி�Iய, அ8ெவன வ�த, இல. 102 ஏ யி3 வதி]� தி*. ஆ�.ஆ�. &ணவ�தனவின� 207.07.05 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம>ைவ ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர சம��பி�தா�.    (3) (i) ெமாரவக, ெகா8நி3ெகாட, அர:யகஹவ�தவி3 வதி]� ெச3வி ஏ. லஸBதி ச��ரானியின� 2017.08.03 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம>ைவ]�;  
  (ii)  ெகா�டெபால, ஹி=&*பணாகல, உடெதனியவி3 வதி]� தி*மதி ஏ.எ'. ராணியின� 2017.08.14 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம>ைவ]�; ம01� 
  (iii) ெத:`ஜவில, கிாிெம�I�3ல, அல8வ�த, இல. 72/58 இ3 வதி]� தி*. விேஜசி=கேக சBதிரசிாியின� 2017.08.17 ஆ� திகதியிட�ப�ட ம>ைவ]� 

  ெகௗரவ 5�திக ப�திறண சம��பி�தா�.   25அ ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைள கைமய ேம0பI ம> க/ ெபா� ம> க/ &+J & ஆ01�ப4�த�ப�டன.  4.4.4.4.    மாநகரமாநகரமாநகரமாநகர    சைபக?சைபக?சைபக?சைபக?    (தி�5த�)(தி�5த�)(தி�5த�)(தி�5த�): மாகாண சைபக/ ம01� உ/Fரா�சி அைம'ச� சம��பி�த பிேரரைண,— (252 ஆ� அ�தியாயமான) மாநகர சைபக/ க�டைள' ச�ட�ைத� தி*��வத0கானெதா* ச�ட9ல�. ச�ட9ல� 2017 ஒ ேடாப� மாத� 03 ஆ� திகதி ெச�வா� கிழைம இரVடா� மதி�a4 ெச�ய�பட ேவV4ெமனJ�, அ'சிட�பட ேவV4ெமனJ� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+J & ஆ01�ப4�த�பட ேவV4ெமனJ� க�டைளயாயி01.  5.5.5.5.    நகரநகரநகரநகர    சைபக?சைபக?சைபக?சைபக?    (தி�5த�)(தி�5த�)(தி�5த�)(தி�5த�):::: மாகாண சைபக/ ம01� உ/Fரா�சி அைம'ச� சம��பி�த பிேரரைண,— (255 ஆ� அ�தியாயமான) நகர சைபக/ க�டைள' ச�ட�ைத� தி*��வத0கானெதா* ச�ட9ல�. ச�ட9ல� 2017 ஒ ேடாப� மாத� 03 ஆ� திகதி ெச�வா� கிழைம இரVடா� மதி�a4 ெச�ய�பட ேவV4ெமனJ�, அ'சிட�பட ேவV4ெமனJ� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+J & ஆ01�ப4�த�பட ேவV4ெமனJ� க�டைளயாயி01.  



                            ( 7 )  M. No. 201 6.6.6.6.    பிரேதசபிரேதசபிரேதசபிரேதச    சைபக?சைபக?சைபக?சைபக?    (தி�5த�)(தி�5த�)(தி�5த�)(தி�5த�): : : : மாகாண சைபக/ ம01� உ/Fரா�சி அைம'ச�,— 1987 ஆ� ஆVI 15 ஆ� இல க, பிரேதச சைபக/ ச�ட�ைத� தி*��வத0கானெதா* ச�ட9ல�. ச�ட9ல� 2017 ஒ ேடாப� மாத� 03 ஆ� திகதி ெச�வா� கிழைம இரVடா� மதி�a4 ெச�ய�பட ேவV4ெமனJ�, அ'சிட�பட ேவV4ெமனJ� உாிய �ைறசா� ேம0பா�ைவ  &+J & ஆ01�ப4�த�பட ேவV4ெமனJ� க�டைளயாயி01.  7. 7. 7. 7.     பாராQம�ற அ=வ�க?பாராQம�ற அ=வ�க?பாராQம�ற அ=வ�க?பாராQம�ற அ=வ�க?: : : : பாரா�மற' சைப �த3வ� சம��பி�த பிேரரைண,— ஒ+=&� ப�திர�தி3 காண�ப4� ெபா� அ2வ3களி3 1 ஆ� இல க விடய� மீதான நடவI ைகக/ இைறய அம�வி3 23 ஆ� இல க பாரா�மற நிைலயிய0 க�டைளயி ஏ0பா4களி:*B� வில &�ெப1மாக. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�.  8. 8. 8. 8. பாராQம�ற அம0TபாராQம�ற அம0TபாராQம�ற அம0TபாராQம�ற அம0T: : : : பாரா�மற' சைப �த3வ� சம��பி�த பிேரரைண,—  இ�பாரா�மற� இ1 அத அம�J கைல]� ேபா�, 2017 ஒ ேடாப� மாத� 03 ஆ� திகதி, ெச�வா� கிழைம பி.ப. 2.30 மணி வைர ஒ�திைவ க�ப4மாக. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�.  9. 9. 9. 9. ஏUVமதிஏUVமதிஏUVமதிஏUVமதி    அபிவி�5திDஅபிவி�5திDஅபிவி�5திDஅபிவி�5திD    ச<ட5தி�ச<ட5தி�ச<ட5தி�ச<ட5தி�    கீWகீWகீWகீW    க<டைளக<டைளக<டைளக<டைள: : : : அபிவி*�தி உபாய �ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம'ச� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�5 அைம'ச� சம��பி�த பிேரரைண,— 1979 ஆ� ஆVI 40 ஆ� இல க, இல=ைக ஏ01மதி அபிவி*�தி' ச�ட�தி  14 ஆ� பிாிவி கீH ெச8 வாி ெதாட�பி3 அபிவி*�தி உபாய �ைறக/ ம01� ச�வேதச வ��தக அைம'சரா3  ஆ க�ப�4, 2017 ஆக8� 01 ஆ� திகதிய 2030/19 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி3 பிர7ாி க�ப�ட�� 2017.09.19 ஆ� திகதி சம��பி க�ப�ட�மான ஒ+=&விதிக/ அ=கீகாி க�ப4மாக. 
(பி.ப. 1.57 மணி & &+ களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா=கினா�. )  “ெகௗரவ பிம3 ர�நாய க தைலைம தா=&வாராக” என ெவளிநா�4 ெதாழி3வா��5 அைம'ச*�  நீதி அைம'ச*மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. (பி.ப. 2.06 மணி & ெகௗரவ பிம3 ர�நாய க தைலைம தா=கினா�.) “ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா=&வாராக” என உய�க3வி ம01� ெந4@சாைலக/ அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. (பி.ப. 2.27 மணி & ெகௗரவ எ�வ� &ணேசகர தைலைம தா=கினா�.) “ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா=&வாராக” என சிைற'சாைலக/ ம1சீரைம�5, 5ன�வாHவழி�5, மீ/ &Iேய0ற� ம01� இB� சமய அ2வ3க/ அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. (பி.ப. 3.20 மணி & ெகௗரவ ல கி ஜயவ�தன தைலைம தா=கினா�.) (பி.ப. 5.44 மணி & பிரதி' சபாநாயக� தைலைம தா=கினா�.) பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�.  



                            ( 8 )  M. No. 201 10.10.10.10.    மீளமீளமீளமீள    ஒ4பைட5த�ஒ4பைட5த�ஒ4பைட5த�ஒ4பைட5த�    ச<ட5தி�ச<ட5தி�ச<ட5தி�ச<ட5தி�    கீWகீWகீWகீW    க<டைள (இல.க<டைள (இல.க<டைள (இல.க<டைள (இல.1111)))): : : : பிரதம அைம'ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம'ச*மானவ� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�5 அைம'ச� சம��பி�த பிேரரைண,— ேதசிய அர7� ேபரைவயி  1977 ஆ� ஆVI 8 ஆ� இல க,  மீள ஒ�பைட�த3 ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீH, இல=ைக' சனநாயக ேசாச:ச  &Iயர7 &� ரbய ச�ேமளன�தி0&� இைடேய மீள ஒ�பைட�த3 ெபா*�தைன ெதாட�பி3 சனாதிபதியினா3 ஆ க�ப�4, 2017 c 07 ஆ� திகதிய 2022/27 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி3 பிர7ாி க�ப�ட�� 2017.07.25 ஆ� திகதி சம��பி க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி க�ப4மாக. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�.  11.11.11.11.    மீளமீளமீளமீள    ஒ4பைட5த�ஒ4பைட5த�ஒ4பைட5த�ஒ4பைட5த�    ச<ட5தி�ச<ட5தி�ச<ட5தி�ச<ட5தி�    கீWகீWகீWகீW    க<டைளக<டைளக<டைளக<டைள    (இல.(இல.(இல.(இல.2222 )))) : : : : பிரதம அைம'ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம'ச*மானவ� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�5 அைம'ச� சம��பி�த பிேரரைண,— ேதசிய அர7� ேபரைவயி  1977 ஆ� ஆVI 8 ஆ� இல க,  மீள ஒ�பைட�த3 ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீH, இல=ைக' சனநாயக ேசாச:ச  &Iயர7 &� உ ைர> &� இைடேய மீள ஒ�பைட�த3 ெபா*�தைன ெதாட�பி3 சனாதிபதியினா3 ஆ க�ப�4, 2017 c 02 ஆ� திகதிய 2021/47 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி3 பிர7ாி க�ப�ட�� 2017.07.26 ஆ� திகதி சம��பி க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி க�ப4மாக. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�.  12.12.12.12.    மீள ஒ4பைட5த�மீள ஒ4பைட5த�மீள ஒ4பைட5த�மீள ஒ4பைட5த�    ச<ட5தி� கீW க<டைள (இலச<ட5தி� கீW க<டைள (இலச<ட5தி� கீW க<டைள (இலச<ட5தி� கீW க<டைள (இல.3.3.3.3 )))) : பிரதம அைம'ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம'ச*மானவ� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�5 அைம'ச� சம��பி�த பிேரரைண,— ேதசிய அர7� ேபரைவயி  1977 ஆ� ஆVI 8 ஆ� இல க,  மீள ஒ�பைட�த3 ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீH,  இல=ைக' சனநாயக ேசாச:ச  &Iயர7 &� ம க/ சீன &Iயர7 &� இைடேய மீள ஒ�பைட�த3 ெபா*�தைன ெதாட�பி3 சனாதிபதியினா3 ஆ க�ப�4, 2017 c 20 ஆ� திகதிய 2024/25 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி3 பிர7ாி க�ப�ட�� 2017.08.22 ஆ� திகதி சம��பி க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி க�ப4மாக. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. 
 13.13.13.13.    மீள ஒ4பைட5த�மீள ஒ4பைட5த�மீள ஒ4பைட5த�மீள ஒ4பைட5த�    ச<ட5தி� கீW க<டைள (இலச<ட5தி� கீW க<டைள (இலச<ட5தி� கீW க<டைள (இலச<ட5தி� கீW க<டைள (இல.4.4.4.4 )))) : : : : பிரதம அைம'ச*� ேதசிய ெகா/ைகக/ ம01� ெபா*ளாதார அ2வ3க/ அைம'ச*மானவ� சா�பாக காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�5 அைம'ச� சம��பி�த பிேரரைண,—     ேதசிய அர7� ேபரைவயி  1977 ஆ� ஆVI 8 ஆ� இல க,  மீள ஒ�பைட�த3 ச�ட�தி 3 ஆ� பிாிவி கீH,  இல=ைக' சனநாயக ேசாச:ச  &Iயர7 &� விய�நா� ேசாச:ச  &Iயர7 &� இைடேய மீள ஒ�பைட�த3 ெபா*�தைன ெதாட�பி3 சனாதிபதியினா3 ஆ க�ப�4, 2017 cைல 19 ஆ� திகதிய 2028/16 ஆ� இல க அதிவிேசட வ��தமான� ப�திாிைகயி3 பிர7ாி க�ப�ட�� 2017.08.23 ஆ� திகதி சம��பி க�ப�ட�மான க�டைள அ=கீகாி க�ப4மாக. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�.  14.14.14.14.    ஒ5திைவ4> ஒ5திைவ4> ஒ5திைவ4> ஒ5திைவ4> : : : : “இ�ேபா� இ�பாரா�மற� ஒ�திைவ க�ப4மாக” என காணி ம01� பாரா�மற ம1சீரைம�5 அைம'ச� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப & விட�ப�4 ஏ01 ெகா/ள�ப�ட�. பி.ப. 5.55 மணி &, இைறய தின சைப� தீ�மான�தி0& ஏ0ப, 2017 ஒ ேடாப� மாத� 03 ஆ� திகதி ெச�வா� கிழைம பி.ப. 2.30 மணி வைர ஒ�திைவ க�ப�ட�. 


